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A MISZ keretein belül 
megismert legjobb 
gyakorlatok
• Több tagcégünket 

elemeztük,akik sikeresek 
• Különböző működési területük , 

különböző iparágakból jöttek, 
tehát nem ez volt a siker kulcsa

• Nem zseni feltalálók ők, csak 
éppen hasonló képesség-
összetételű alapítójuk van

• Mi a közös receptjük a 
sikerhez?



  

Közös módszerek I.

• Mindegyikük a saját területéhez 
nagyon ért, nemzetközi 
viszonylatban is

• Nem azonnal akarnak mindent elérni, 
hanem szívós, éveken át egyirányba 
tartó munkával

• Nem változtatnak irányt, hanem 
egyirányba hajtják a lendkereküket, 
gyorsuló mozgással. A megállás és 
az irányváltoztatás maga a halál



  

Közös  módszerek II.

• Mindenki eredendően értett 
valamihez, és mindenki megmaradt a 
kaptafánál  ezt fejlesztette tovább!-

• Több lábon állás: jó, de ők  csak 
annyi lábon állnak, amennyit erősre 
tudtak  fejleszteni!

• Saját területüket  komplettül, 
teljeskörűen  művelik, ebbe a 
területbe eső termékeik megvannak 
és mind jók!

• Csak a jót díjazza a piac, ezért ha 
nincs esély jót fejleszteni, nem 
vágnak bele a területbe! 



  

Közös módszerek III

• Megtalálták a saját rés területüket, -
amiben világméretekben jók lehettek 

 és azután  ezt a rést termékekkel -
kitöltötték!

• Hazai méretekből és KKV 
lehetőségeiből adódóan ez a rés 
általában nem a nemzetközileg 
kiemelt  területek egyike, nem 
energetika, nem autógyártás, nem 
környezetvédelem, nem informatika



  

Egy tipikus nyerő 
felállás
• Végy egy jó képességű tudóst, aki  kimegy külföldre 

– pl USA ba  tanítani, ott beleássa magát - -
szakterületébe

• Nemcsak a szakmáját műveli, hanem Spinoff 
vállalkozást is alapít, ennek csínját  bínját -
megtanulja

• Eladja a spinoffot, hazajön, csinál a legjobb 
ötletéből új vállalkozást

• Idővel ezt felneveli, eladja  de nem adja el vele -
legjobb , legújabb ötletét, és nem adja vele legjobb 
emberét sem!  Kezdi újra.

• A közös feladatokra  épít és megtart  egy közös 
infrastruktúrát– alapítás, gazdasági  ügyintézés, 
cégeladások menedzselésére.



  

Egy másik nyerő felállás

• Innovatív képességű szakember dolgozott 
egy állami vállaltnál

• Az állami vállalat olyan területet művelt, 
ami  réspiac, és később évtizedekig a 
világpiacon fejlődik

• Az Innovatív ember hamar saját üzletet 
indít  képvisel valaki külföldit ugyanezen a -
területen

• Amikor az állami cég csődbe ment, legjobb 
embereket felvette. Ma 10 Md. Ft  nál tart, -
magas nyereséggel. A nyereség nagy 
részét fejlesztésbe visszaforgatja ő is.



  

Mi kell egy sikeres 
Innovatív KKV hez? I.-

• Olyan alapító, aki innovatív 
gondolkozású, vannak gyakorlatilag 
is megvalósítható ötletei

• Elég kitartó ahhoz, hogy ezekből 
megvalósítsa a legígéretesebbeket

• Van üzleti érzéke, hogy eladja
• Tud csapatot építeni, mert egyedül 

nem megy



  

Mi kell egy sikeres 
Innovatív KKV hez? II-

• Szívós munkával, évek alatt el kell 
érnie egy méretnagyságot, mert 
kicsiben nem megy!

• Egyre jobban kell értenie a 
vezetéshez, ahogy a vállalata nő

• Amikor elért egy határt a növekedés, 
akkor jön a legnehezebb: sebességet 
kellene váltania. Ez a legnehezebb!



  

A növekedés határai

• A növekedés elején olyan típusú 
alapító kell, aki nem szabályokra 
épít, hanem intuícióra, mindent átlát 
és maga /is/ csinál 

• Az átláthatóság végének elérése 
előtt szervezetet, szabályokat 
kellene építenie, alkalmazott 
vezetőket felvennie. Visszavonulni, 
ha nem tud személyiséget váltani



  

Van –e irodalom a 
növekedés sikeres 
menedzselésére?
• Többen, egymástól függetlenül 

ugyanazt az irodalmat 
megtalálták, és alkalmazzák is:

• Jim Collins, „ Jóból Kiváló”
• Ez egy USA ban irt mű  de - -

ránk ugyanúgy érvényes



  

Jim Collins módszere

• A Fortune 500 ból elemzett -
olyan cégeket, amik jó ideig 
átlagosak voltak, majd évekig 
tartósan az átlagos növekedés 
többszörösét produkálták

• Megkereste, mi a közös bennük, 
és ebből alkotta meg szabályait



  

Jim Collins 
következtetéseiből  I
• Azonos típusú vezetői voltak ezeknek a 

cégeknek/ belűlről jött, 5 ös tipusú vezető/-

• Nem kell Zseni, ezer segítővel!
• Előbb az ember, azután a feladat!
• Az számit, kinek fizetsz, nem hogy mennyit
• Szigorú, de nem kíméletlen cégkultúra
• Legjobb embereidet ne a legnagyobb 

problémára, hanem a legnagyobb 
lehetőségre állítsd!



  

Jim Collins 
következtetéseiből  II.
• A vezetőgárda hevesen vitatkozik, de 

azután felsorakozik a közös döntés mögött, 
félretéve saját érdekét

• Nézz szembe a kellemetlen tényekkel, de 
sosem veszítsd el a hitedet!

• A tények fontosabbak, mint az álmok!
• A túl karizmatikus vezető könnyen válhat 

saját maga a céget irányító valósággá!
• Hogyan lehet a kellemetlen tényekkel 

motiválni a munkatársakat? / a lenyűgöző 
elképzelés nem az ösztönzés megfelelő 
eszköze/



  

A növekedés közös 
buktatói
• Erre is van irodalom: Ichak Adizes: 

Vállalatok életciklusai/ HVG kiadó/
• Ő  is az USA ban szerezte a -

tapasztalatokat, de a történetek 
itthon is ugyanilyen receptre 
mennek.

• Nem könyvből kell csinálni, de más 
tapasztalatait  ismerni hasznos, így 
talán  el lehet kerülni a tipikus 
buktatókat!



  

Adzizes tapasztalatai

• Fázisokra osztja a cégek fejlődését, amely 
fázisok emelkedő görbék 

• Udvarlás, Csecsemőkor, Gyerünk Gyerünk -
fázis, Serdülőkor, Férfikor, 
Megállapodottság, Arisztokrácia

• A tetőzés előtt át kell váltani a következő 
fázisra, különben lefelé megy az út

• KKV k szempontjából a serdülőkor vége a -
kritikus, amikor a vállalt kinövi a saját 
alapítóját, és váltania kell /illetve kellene/

• Aki nem tud időben átmenni a következő 
fázisba, az elbukik!



  

Végkövetkeztetés

• Többen ugyanazokra a receptekre 
találtak rá

• Van aki olvasta és alkalmazta ezeket 
irodalmat

• Van aki magától tért rá körülbelül  
ugyanerre az útra

• De sajnos a bukások is többnyire 
visszavezethetők ezen szabályok 
nem ismeretére, vagy megszegésére.


